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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
เครื่องตมขา  

 
 

๑.  ขอบขาย 
 
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเครื่องตมขาที่ทําใหแหงแลว อาจเปนชิ้นหรือเปนผงก็ได บรรจุใน

ภาชนะบรรจ ุ 
 

๒.  บทนิยาม 
 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี ้มีดังตอไปนี ้
๒.๑ เครื่องตมขา หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําสมุนไพร ไดแก ขา ตะไคร ใบมะกรูด พริก มาลางให

สะอาด หั่นเปนชิ้นพอเหมาะ ทําใหแหง บรรจุในภาชนะบรรจุ มีกะทิผงบรรจุอยูในซองขนาดเล็ก 
หรือไดจากการนําสมุนไพรดังกลาวมาทําใหแหง บดเปนผงผสมกับกะทิผงและเครื่องปรุงรส เชน น้าํตาล 
เกลือ กรดมะนาว   

 
๓.  คุณลักษณะที่ตองการ 

 
๓.๑ ลักษณะทั่วไป 

ตองเปนชิ้นหรือเปนผง แหง ไมจับตัวเปนกอน ไมมีราปรากฏใหเห็น  กะทิผงตองรวน ไมจับตัวกันเปนกอน 
๓.๒ สี  

ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของเครื่องตมขา 
๓.๓ กล่ิน 

ตองมีกล่ินที่ดีตามธรรมชาติของเครื่องตมขา ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กล่ินอับ กล่ินหืน   
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนนจากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง 
๓.๔ ส่ิงแปลกปลอม 

ตองไมพบสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชสวนประกอบที่ใช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด ช้ินสวนหรือส่ิงปฏิกูล
จากสัตว  
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๓.๕ ความชื้น 

ตองไมเกินรอยละ ๘ โดยน้าํหนัก และกะทิผงตองไมเกินรอยละ ๒ โดยน้ําหนัก 
๓.๖ จุลินทรีย 
๓.๖.๑ จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองนอยกวา ๑ × ๑๐๖ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม 
๓.๖.๒ ยีสตและรา ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม 

 
๔.  สุขลักษณะ 

 
๔.๑ สุขลักษณะในการทําเครื่องตมขา  ใหเปนไปตามคําแนะนาํตามภาคผนวก ก. 
 

๕.  การบรรจุ 
 
๕.๑ ใหบรรจุเครื่องตมขาในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปดไดสนิท และสามารถปองกันการปนเปอนจากสิ่งสกปรก

ภายนอกได  
๕.๒ น้ําหนักสุทธิของเครื่องตมขาในแตละภาชนะบรรจ ุ ตองไมนอยกวาทีร่ะบุไวที่ฉลาก 
 

๖. เครื่องหมายและฉลาก 
 
๖.๑ ที่ภาชนะบรรจเุครื่องตมขาทุกหนวยอยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้

ใหเห็นไดงาย ชัดเจน 
(๑) ช่ือเรียกผลิตภณัฑ เชน เครื่องตมขา เครื่องตมขาแหง 
(๒) สวนประกอบที่สําคัญ 
(๓) น้ําหนักสุทธ ิ
(๔) วัน เดือน ปที่ทํา และวัน เดือน ปที่หมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)” 
(๕) ขอแนะนาํในการบริโภคและเก็บรักษา  
(๖) ช่ือผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาทีจ่ดทะเบียน 
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีกํ่าหนดไวขางตน 
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๗.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 
๗.๑ รุน ในทีน่ี ้หมายถึง เครื่องตมขาที่ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน 
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี ้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และเคร่ืองหมายและ

ฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลว
ทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๔ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวาเครื่องตมขารุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด 

๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี และกล่ิน ใหใชตัวอยางที่ผาน
การทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยาง
ตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๓ จึงจะถือวาเครื่องตมขารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบความชื้น ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน 
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๒๐๐ กรัม 
กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนักรวมตามที่
กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๕ จึงจะถือวาเครื่องตมขารุนนั้นเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด 

๗.๒.๔ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลินทรีย ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน 
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๒๐๐ กรัม 
กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนักรวมตามที่
กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๖ จึงจะถือวาเครื่องตมขารุนนั้นเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด 

๗.๓ เกณฑตัดสนิ 
ตัวอยางเครื่องตมขาตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ ขอ ๗.๒.๓ และขอ ๗.๒.๔ ทุกขอ จึงจะถือ
วาเครื่องตมขารุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ 

 
๘.  การทดสอบ 

 
๘.๑ การทดสอบลกัษณะทั่วไป สี และกล่ิน 
๘.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชาํนาญในการตรวจสอบเครื่องตมขาอยางนอย 

๕ คน  แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ 
๘.๑.๒ เทตัวอยางเครื่องตมขาลงในจานกระเบื้องสีขาว  ตรวจสอบโดยการตรวจพินจิและดม 
๘.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที ่๑ 
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ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน 
(ขอ ๘.๑.๓) 

ระดับการตดัสิน (คะแนน) ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด ดีมาก ด ี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป ตองเปนชิ้นหรือเปนผง แหง ไมจับตัว

เปนกอน ไมมีราปรากฏใหเห็น  กะทิ
ผงตองรวน ไมจับตัวกันเปนกอน  

๔ ๓ ๒ ๑ 

สี ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของเคร่ือง
ตมขา 

๔ ๓ ๒ ๑ 

กล่ิน ตองมีก ล่ินที่ดีตามธรรมชาติของ
เครื่องตมขา ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไม
พึงประสงค เชน กล่ินอับ กล่ินหืน  

๔ ๓ ๒ ๑ 

๘.๒ การทดสอบสิง่แปลกปลอม ภาชนะบรรจ ุและเคร่ืองหมายและฉลาก  
ใหตรวจพินิจ 

๘.๓ การทดสอบความชื้น 
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ 

๘.๔ การทดสอบจลิุนทรีย 
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ 

๘.๕ การทดสอบน้าํหนักสุทธ ิ
ใหใชเครื่องช่ังที่เหมาะสม 
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ภาคผนวก ก. 
สุขลักษณะ 
(ขอ ๔.๑) 

ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารที่ทํา 
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง อยูในที่ที่จะไมทําใหผลิตภัณฑที่ทําเกิดการปนเปอนไดงาย โดย 
ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก 
ก.๑.๑.๒ อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุน เขมา ควัน มากผิดปกติ 
ก.๑.๑.๓ ไมอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ เชน บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว แหลงเก็บหรือกําจัดขยะ 

ก.๑.๒ อาคารที่ทํามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํารุงรักษา การทํา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย 

ก.๑.๒.๑ พ้ืน ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทํา กอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ทําความสะอาด และ
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา 

ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณที่ทําออกเปนสัดสวน ไมอยูใกลหองสุขา ไมมีส่ิงของที่ไมใชแลวหรือไมเก่ียวของกับ
การทําอยูในบริเวณที่ทํา 

ก.๑.๒.๓ พ้ืนที่ปฏิบัติงานไมแออัด มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม 
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการทํา 
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการทําที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทําความ

สะอาดไดงาย 
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด เหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน  

ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง 
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา 
ก.๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการทํา สะอาด มีคุณภาพดี มีการลางหรือทําความสะอาดกอนนําไปใช 
ก.๓.๒ การทํา การเก็บรักษา การขนยาย และการขนสง ใหมีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของ

ผลิตภัณฑ 
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด 
ก.๔.๑ น้ําที่ใชลางทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และมือของผูทํา เปนน้ําสะอาดและมีปริมาณ

เพียงพอ 
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเช้ือ แมลงและฝุนผง ไมใหเขาในบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม 
ก.๔.๓ มีการกําจัดขยะ ส่ิงสกปรก และน้ําทิ้ง อยางเหมาะสม เพ่ือไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับลงสูผลิตภัณฑ 
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเชื้อและแมลง ใชในปริมาณที่เหมาะสม และ

เก็บแยกจากบริเวณที่ทํา เพ่ือไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได 
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา 

ผูทําทุกคน ตองรักษาความสะอาดสวนบคุคลใหด ีเชน สวมเสื้อผาทีส่ะอาด มีผาคลุมผมเพื่อปองกันไมให
เสนผมหลนลงในผลติภัณฑ ไมไวเล็บยาว ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนปฏิบตัิงาน หลังการใชหองสุขา
และเมื่อมือสกปรก 


